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Side

Bærekraftig mobilitet i områdeutvikling
• Hva vi vet om planlegging for bærekraftig mobilitet i områdeplanlegging fra 

tidligere studier?
• Hvordan stemmer hovedfunn fra studier av to norske case med dette?
• Hva er viktige usikkerheter, uenigheter og kunnskapsbehov?
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Bærekraftig områdeutvikling
 Langvarig fokus på fortetting og bærekraftig transport i Norge gjør det interessant å 

undersøke hvordan områdeutvikling kan være en driver for bærekraftig mobilitet
Sentral fortetting og tilrettelegging for miljøvennlig transport har vært den prioriterte 

utbyggingsstrategien lenge
 Rikspolitiske retningslinjer for samordnet areal- og transportplanlegging – 1993 
 Statlige planretningslinjer for samordnet bolig-, areal- og transportplanlegging – 2014 
 Nullvekstmålet: Persontransportveksten i byområdene skal tas med kollektivtransport, sykkel 

og gange – 2012

«Planlegging av utbyggingsmønsteret og transportsystemet bør samordnes slik
at det legges til rette for en mest mulig effektiv, trygg og miljøvennlig transport, og slik
at transportbehovet kan begrenses. Det bør legges vekt på å få til løsninger som kan gi
korte avstander i forhold til daglige gjøremål og effektiv samordning mellom ulike
transportmåter.»
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Hva bidrar til bærekraftig mobilitet?
På bynivå
 Jo mer sentralt boliger og arbeidsplasser er lokalisert, jo større del av reiser skjer med andre 

transportmidler enn bil, jo lavere er bilandelene og jo høyere er gang- og kollektivandelene
 Dette gjelder også i store og små norske byer

 Hvis det blir betraktelig enklere å reise med et reisemiddel sammenlignet med andre, blir dette 
også mer attraktivt. Om vi ønsker at kollektivtrafikk, sykkel og gange skal overta mer av 
transportarbeidet, må den relative konkurranseevnen til gange og sykling styrkes i forhold til
bilkjøring

 Veldig godt kollektivtilbud og veldig god tilrettelegging for sykling 
 Bruke restriktive virkemidler mot biltrafikken, for eksempel redusert parkeringstilgjengelighet –

få plasser og høye priser

Se feks: Banister, 2008, Handy et al., 2014, Kenworthy&Newman, 2015, McLeod et al. 2020, Næss, 2012, Næss mfl. 2019, Tennøy mfl. 
2016, 2022
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Hva bidrar til bærekraftig mobilitet?
På områdenivå
 Legge til rette for sykling og gåing
Gang- og sykkelvennlige omgivelser der det er tilrettelagt 

for å gå og sykle og hvor det er og oppleves trygt og 
attraktivt å gå eller sykle

Viktige faktorer som påvirker gang- og sykkelvennlighet er 
overordnet bystruktur, infrastruktur og trafikk, men også 
av egenskaper som arealbruk, sammenheng og lokale 
gater, samt detaljer knyttet til hvordan omgivelsene er 
utformet

Dette er fysiske egenskaper som vi bør ta hensyn til i 
områdeplanleggingen for å tilrettelegge for bærekraftig 
mobilitet
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Naturgitte og stedlige 
forutsetninger

Infrastruktur 
og trafikk

Kategorier av egenskaper knyttet til gang- og 
sykkelvennlige omgivelser. Kilde: Knapskog mfl. 

2019, Hagen mfl. 2019, Tennøy mfl., 2017.

Bystruktur
Omgivelser og 

opplevelser
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Bærekraftig mobilitet i områdeplanlegging 
fra tidligere studier?
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Hovedfunn fra tidligere studier – byomforming
generelt
Sentral byomforming er anerkjent politikk for å redusere behovet for å reise, 

tilrettelegge for bærekraftige transportformer, redusere byspredning og oppnå 
andre bærekraftmål 

(Cappai et al., 2019; Rey et al., 2022)

Bærekraftspørsmål er imidlertid ofte delvis eller overfladisk hensyntatt i 
byomforming av tidligere industriområder 
Mer forskning bør omhandle utfordringene knyttet til en bærekraftig omstilling 

(Rey et al., 2022)
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Hovedfunn fra tidligere studier – byomforming og 
transport
Få studier som omhandler hvordan byomforming på områdenivå tilrettelegger 

for og bidrar til endret transportatferd og dermed bidrar til at sentrale mål 
knyttet til bærekraftig mobilitet nås

 I casestudier av tre nye, sentrale nabolag i Darmstadt og Berlin i Tyskland fant 
man 
Områdene var planlagt med fysiske egenskaper som støtter opp under 

bærekraftig mobilitet
Nye innbyggere i disse områdene opprettholder, styrker og tilpasser seg 

bærekraftige mobilitetsvaner
(Jarass og Heinrichs, 2014, Selzer, 2021)
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Hovedfunn fra tidligere studier – byomforming
Tankesettet til og erfaringene blant lokale beslutningstakere og planleggere er 

en forutsetning for implementering av bilrestriktive tiltak utover 'vanlig' 
planleggingspraksis og rådende transportpolitikk 

Tankesettet til og erfaringene påvirket også hvordan bærekraftig mobilitet ble 
materialisert i områdeutviklingen 

 Implementering av bilreduserende tiltak på områdenivå blir utfordret av 
målkonflikter, manglende erfaring hos involverte, usikkerhet knyttet til offentlig 
aksept, og eksisterende lover og regler som fortsatt favoriserer bilen

(Selzer, 2021)
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Hovedfunn fra tidligere studier

Til tross for strategier og planer for redusert bilavhengighet eller økt 
konkurranseevne for kollektivtransporten, planlegges og gjennomføres det 
tiltak som motvirker dette (Skartland, 2020; Øksenholt og Tennøy, 2018)

Selv om tilrettelegging for gange og sykling oppfattes som viktig for 
planleggere, er ikke målet nødvendigvis å redusere bilens rolle eller å få til 
endret transportatferd på bynivå (Gil Solá mfl., 2018, Rynning, 2018)

Flere studier peker på at planleggingskultur er en vesentlig faktor for 
overgangen til mer bærekraftig mobilitet (Bardal mfl., 2020, Gil Solá mfl. 2018 Rynning, 2018, 
Selzer, 2021)

Og at endring av tankesett, prosesser og verktøy fra bilorientert planlegging 
og design til planlegging for gange og sykling er nødvendig for å få til endrete 
reisevaner (McLeod, 2019, Næss et al., 2013; Tennøy, 2010)
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Hvordan stemmer 
hovedfunn fra studier av 
to norske case med dette?
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Verket, illustrasjon fra 
områderegulering
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Skien stasjin

Klosterøya

Skien 
sentrum

140 dekar

Skien

• Planarbeidet startet i 2006
• Reguleringsplan vedtatt i 2010
• Planlagt ferdig utbygd i 2025

Moss stasjon

Verket

Moss 
sentrum

207 dekar

Moss

• Planarbeidet startet i 2012
• Reguleringsplan vedtatt i 2015
• Planlagt ferdig utbygd i 2038
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Byomforming som driver for miljøvennlig transport

Case studier av to 
byomformingsprosjekter
Vil den planlagte utviklingen bidra 

til å styrke konkurranseforholdet for 
gange og sykkel versus bilens?
Hvordan argumenterer involverte 

aktører for planlagte 
mobilitetsløsninger?
Utfordringer og muligheter som 

oppstår i gjennomføringen av 
planlagte mobilitetsløsninger
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Metoder
Dokumentstudier av plandokumenter
 Feltarbeid av pågående transformasjon 
 Intervjuer med aktører involvert i 

planlegginger
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Klosterøya, Skien Verket, Moss
Gangvennlighet Gangvennlig Veldig gangvennlig
Sykkelvennlighet Sykkelvennlig Veldig sykkelvennlig
Tilrettelegging for bil Veldig tilrettelagt for bil Noe tilrettelagt for bil

Egenskaper som 
tilrettelegger for 
gange og sykkel

 Sentral lokalisering, høy tetthet og kort avstand til 
mange ulike funksjoner og tjenester

 De fleste arbeidsreiser innenfor Skien eller til Porsgrunn
 Nye gang og sykkelruter som forbinder Klosterøya til 

resten av byen og øker tilgjengeligheten til sentrum 
 Gående og syklister i stor grad atskilt fra biltrafikk
 Flere ruter å velge for gående og syklister
 Noen bilrestriksjoner internt i området

 Sentral lokalisering, høy tetthet og kort avstand til mange 
ulike funksjoner og tjenester

 Nye gang- og sykkelruter som forbinder Verket til sentrum
 Permeabel bystruktur
 Planlagt gatenett prioriterer gående, syklsiter og kollekitv
 Gående og syklister tydelig prioriter, med atskilte løsninger fra 

biltrafikk og syklister separert frea gående
 Flere ruter å velge for gående og syklister
 Ingen direkte kobling til hovedveinettet
 En del bilrestriksjoner, blant annet ikke planlagt gjennomkjøring

Egenskaper som 
motvirker gange o 
sykkel

 Delte løsninger for gående og syklister, som kan gi 
konflikter

 Hovedveien Klostergata som en barriere gjennom området
 Lite permeable bystruktur
 Enkel tilgang til hovedveinettet and god tilgang på 

parkering (kun minimumskrav i planen)

 Pendlingsstrømmer til Oslo-regionen
 God tilgang på parkering (kun minimumskrav i planen)

Konkurranse-
forhold

 Potensiale for å styrke 
konkurranseforholdet for gange og sykling 
 Fortsatt godt tilrettelagt for bilbruk

 Høyt potensiale for å styrke
konkurranseforholdet for gange og sykkel
 Fortsatt noe tilrettelagt for bilbruk
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Klosterøya, Skien
 Intensjon om å 
 Utvikle en urban og aktiv del av sentrum 

med gode koblinger til resten av byen
 Prioritere gående og syklister, med vekt 

på blågrønne forbindelser
 Lave forventninger om hva som var 

mulig å oppnå på grunn av lave 
nasjonale og lokale sykkelandeler 
 Tekniske og økonomiske begrensninger
 Klostergata (brukonstruksjon) komplisert 

å utvide
 Begrenset finansieringsmuligheter for 

større sykkeltiltak
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Planlagte løsninger
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Klosterøya, Skien
Antall syklister har økt mer enn forventet

konflikter mellom gående og 
syklister 

Planlagt gjenåpning av tidligere 
industritunneler for gående og syklister
ikke alle er teknisk gjennomførbare

Utfordringer knyttet til planlagt løsning 
for biltrafikk 
mer kjøring i dagen, “shared space”

Nye økonomiske rammer på grunn av 
byvekstavtalene
 gjør det mulig å utrede nye 

løsninger
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Utfordringer og muligheter ved gjennomføring
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Planlagte løsninger

Verket, Moss 
Intensjon om å utvkle en urban og aktiv del 
av sentrum 
Ambisiøse med tanke på høy tetthet, 
bilrestriksjoner og løsninger for gående og 
syklister
Kommunens arbeid med sykling økte 
ambisjonene
Prinsippet om å begrense 
gjennomgangstrafikk ga grunnlag for å 
prioritere gående og syklister 
Omforming av tidligere jernbanespor til gang-
og sykkelforbindelse en viktig premiss for 
byomformingen
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«Planen var litt forut for sin tid»
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Utfordringer og muligheter ved gjennomføring

Verket, Moss
Detaljering av noen av forbindelsene mot 
sentrum gjenstår  fortsatt usikkert på hva 
man får til 
Midlertidig parkering og fortsatt god 
biltilgjengelighet  hvordan påvirker dette 
reiseatferd på kort og lang sikt? Skaper det 
vaner man ikke ønsker?
Det stilles spørsmål om det er satt av for mye 
areal og for høye ambisjoner til sykling 
sammenlignet med lokal kontekst og dagens 
reisevaner  Planlagte løsninger utfordres
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Foto: I.M Ødegård
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Hvordan stemmer hovedfunn fra studier av to norske case 
med dette?

Det var ønske om å tilrettelegge for gange og sykling i 
caseområdene, men ingen konkrete mål om økte gang-
og sykkelandeler eller betraktninger i plandokumentene 
rundt hva som kreves for å få flere til å gå og sykle
Konsekvenser for gange og sykkel sammenlignes med et 

0-alternativ – og ikke opp mot overordnete målsetninger
 Løsningene planlegges i stor grad ut fra dagens gang- og 

sykkelandeler, og ikke endret transportatferd.
Selv om det tilrettelegges for gange og sykling er ikke 

målet nødvendigvis et modalt skifte på bynivå (Rynning, 
2018) eller å redusere bilens rolle (Gil Solá mfl., 2018)
 Funnene samsvarer med tidligere studier som peker på 

mål, tankesett, mangel på erfaring og behov for nye 
verktøy som hindringer for å nå målsetninger knyttet til 
bærekraftig transport 

Se for eksempel: Gil Solá mfl., 2018, McLeod et al., 2019, Rynning, 2018, Selzer, 2021, 
Skartland, 2020; Øksenholt og Tennøy, 2018)
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Foto: I.M Ødegård
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Hvordan stemmer hovedfunn fra studier 
av to norske case med dette?

 I likhet med studier av nye, sentrale nabolag i 
Tyskland finner vi at det planlegges for fysiske 
egenskaper som støtter opp under bærekraftig 
mobilitet (Jarass og Heinrichs, 2014, Selzer, 2021)

Dette kan bidra til at innbyggere får bærekraftige 
mobilitetsvaner – det har vi ikke undersøkt
Men fortsatt noe eller veldig tilrettelagt for bil på 

område- og bynivå, og i likhet med tidligere studier 
så reduserer ikke den planlagte utviklingen bilens 
rolle i vesentlig grad (Gil Solá mfl., 2018)
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Sykkelparkering på Klosterøya. Foto: O.H. Hagen
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Hva er viktige usikkerheter, 
uenigheter og kunnskapsbehov?
Usikkerheter og uenigheter
 Hva slags by skal man ha? Hvilke mål skal man jobbe for? Hva 

skal prioriteres?
 Hva kan man oppnå lokalt? Hvilke transportformer er ønskelig? 

Hvilken fremtidige transportmiddelfordeling er mulig?
 I prosjektene – lang tidshorisont, mange aktører, økonomi og 

teknisk gjennomførbarhet
 En del forhold som ikke avklares før ved planvedtak – bevaring, 

høyder, endelig detaljering

Kunnskapsbehov
 Faktisk reiseatferd i nylig ‘ferdigstilte’ transformasjonsområder
 Studier av nylig igangsatte planprosesser 

byomforming/transformasjon – har noe endret seg i hvordan 
man planlegger?
 Er håndbøker og veiledningsmateriell rigget for løsninger frem i 

tid som bidrar til et bærekraftig skifte/sikre robuste og fleksible 
løsninger? 

21

Verket. Foto: I.M. Ødegård
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Hvordan tilrettelegge for 
økt gange og sykling?
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Endre måten vi planlegger på fra bilbasert tankegang til å planlegge for gange og sykling
Planlegge for fremtidig økning i gang og sykkelandeler, og ikke på bakgrunn av historiske tall

(Banister, 2008, 2011; Selzer, 2021; McLeod et al., 2019; Næss et al., 2013; Tennøy, 2010)

Foto: O. H. Hagen
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Noen anbefalinger for fremtidige prosjekter

Operasjonalisere nullvekstmålet og andre mobilitetsmål i 
planlegging på alle nivå (hva, hvordan osv.)
Hva er mulig? Endre ‘tankesettet’ til en fremtidig og endret 

situasjon der vi reiser annerledes enn i dag
Vurdere hva som er potensialet for å styrke 

konkurranseevnen til gange og sykling versus bilen i 
områdeplanleggingen 
 Identifisere kritiske faktorer som sikrer gang- og 

sykkelvennlige omgivelser
Vurdere konsekvenser for mobilitet og konkurranseevne 

mellom transportformer som del av planarbeidet
 Sammenlignet med 0-alternativet  
 Bidrar planlagte løsninger til å nå nullvekstmålet?
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Klosterøya. Foto: O.H.Hagen
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Og ikke minst:
Fortsett med de gode intensjonene og grepene for 
gange og sykling som det allerede jobbes med 

Foto: O. H. Hagen
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Skien train station

Klosterøya

Skien 
city centre

140 acres

Moss train station

Verket

Moss 
city centre

207 acres
Her kan du lese mer: 
Hagen, Oddrun Helen; Rynning, Maja Karoline (2021) Promoting cycling through urban 
planning and development: a qualitative assessment of bikeability, Urban, Planning and 
Transport Research 2021. https://doi.org/10.1080/21650020.2021.1938195

Hagen, Oddrun H. & Maja K. Rynning. Planning for walking and cycling through urban 
regeneration (kommer)
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